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                        Bình Thuận, ngày  13 tháng 3 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

 Triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2017 - 2020. 
 

 Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2008 và hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính 

nhà nước;  

 Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 

05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ;  

 Căn cứ Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ 

về Chính phủ điện tử;  

 Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 

2020 tỉnh Bình Thuận; 

 Căn cứ Bản cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm và giai 

đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận, 

  Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (sau đây 

viết tắt là HTQLCL) trong các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước của tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tiếp tục thực hiện có kết quả, hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì và 

cải tiến HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung 

cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính của các cơ 

quan hành chính nhà nước tại địa phương. 

 2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL (ISO điện tử) nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện 

công tác áp dụng HTQLCL. 
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3. Tiếp tục mở rộng triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL tại UBND cấp 

xã và các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% UBND 

cấp xã thực hiện áp dụng HTQLCL. 

4. Thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 

9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định, hướng dẫn của 

Trung ương và của tỉnh trong việc xây dựng và áp dụng HTQLCL thông qua nhiều 

hình thức khác nhau, chú trọng giới thiệu các gương cơ quan, cá nhân điển hình có 

giải pháp, cách làm hay, thực hiện có kết quả, hiệu quả HTQLCL.  

2. Mở rộng cơ quan xây dựng và áp dụng HTQLCL 

a) Triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho các UBND cấp xã theo lộ 

trình sau: 

- Giai đoạn 2017-2018:  

Triển khai cho 24 UBND cấp xã, trong đó: Thành phố Phan Thiết 16, thị xã 

La Gi 07 và UBND xã Long Hải, huyện Phú Quý. 

- Giai đoạn 2019-2020: 

Triển khai cho ít nhất 21 UBND xã, thị trấn thuộc 07 huyện còn lại. 

b) Trong năm 2017, triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL cho Văn phòng 

Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.  

c) Các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL khi thành 

lập mới, chia tách, sáp nhập phải rà soát, đánh giá phạm vi và triển khai xây dựng 

và áp dụng HTQLCL theo đúng yêu cầu quy định.  

d) Khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập có tham gia trong quá trình 

giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ hành chính công triển khai xây 

dựng và áp dụng HTQLCL. 

đ) Các cơ quan khi triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL không thuê đơn 

vị tư vấn, cơ quan tự thực hiện theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.  

3. Thực hiện duy trì và cải tiến HTQLCL 

Đối với các cơ quan đã xây dựng, áp dụng HTQLCL: 

a) Tiếp tục thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo các yêu cầu quy định tại 

Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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b) Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và 

cải tiến HTQLCL cho cán bộ, công chức, viên chức. 

c) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải 

tiến HTQLCL nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL. 

d) Thực hiện chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 

9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

4. Thực hiện ISO điện tử 

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện ISO điện tử phù hợp với tình hình 

ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương, trước mắt triển khai tại các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. 

5. Tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức (với nòng cốt là các công 

chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ) đảm bảo có đủ năng lực hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện các hoạt động quản lý 

như tham mưu, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện áp dụng HTQLCL của 

các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện áp dụng, duy trì, mở rộng, cải tiến 

HTQLCL được sử dụng từ nguồn ngân sách của tỉnh, với tổng dự toán cho cả giai 

đoạn 2017 - 2020 là: 9.011.200.000 đồng (Chín tỷ không trăm mười một triệu hai 

trăm ngàn).  

(Chi tiết theo Phụ lục dự toán đính kèm). 

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ xây dựng và áp dụng HTQLCL, Sở Khoa học 

và Công nghệ phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan lập dự toán 

kinh phí thực hiện theo Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ Tài 

chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì 

hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào 

hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và các chế độ chi tiêu tài chính 

hiện hành khác, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh 

a) Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL trong hoạt động của cơ 

quan đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 

của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch này và chịu trách nhiệm về hiệu lực, hiệu quả 

thực hiện; 

b) Thường xuyên phổ biến, quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung 

của việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL đến các cán bộ, công 

chức, viên chức có liên quan; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=TCVNISO9001:2008&area=2&type=39&match=False&vc=True&lan=1


 4 

đơn vị thuộc quyền quản lý, các phòng, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đầy 

đủ, đúng yêu cầu của HTQLCL; 

c) Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức về hoạt động xây 

dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; 

d) Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động xây dựng, áp 

dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; 

đ) Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, báo cáo tình hình 

thực hiện gửi Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định. 

2. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp báo 

cáo kết quả thực hiện, kịp thời đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đạt 

kết quả, hiệu quả hoạt động áp dụng HTQLCL; tổ chức tổng kết đánh giá kết quả 

thực hiện và đề xuất UBND tỉnh (qua Ban Thi đua – Khen thưởng) khen thưởng 

cho các tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả trong hoạt động áp dụng HTQLCL. 

b) Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu thực hiện các 

nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 

việc áp dụng HTQLCL; 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị triển khai xây dựng và áp dụng 

HTQLCL cho các UBND cấp xã.   

- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình áp dụng HTQLCL của các 

cơ quan; 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn hướng dẫn áp dụng HTQLCL; 

- Triển khai việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 

9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo yêu cầu và hướng dẫn của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Xây dựng kế hoạch triển khai ISO điện tử  và tổ chức thực hiện; 

- Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ công chức hướng dẫn, hỗ trợ, tham mưu 

triển khai hoạt động áp dụng HTQLCL; 

- Lập dự toán kinh phí thực hiện áp dụng HTQLCL hàng năm. 

- Định kỳ tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu, tổng hợp báo cáo 

Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh về tình hình áp dụng HTQLCL trên địa 

bàn tỉnh. 
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3. Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán được duyệt và khả năng cân đối của ngân 

sách tỉnh, hàng năm Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện. 

4. Sở Nội vụ 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc theo dõi, kiểm tra, đánh 

giá hiệu quả triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh; gắn hiệu quả triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng tại các cơ quan với việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác 

thi đua, khen thưởng về cải cách hành chính hàng năm. Tham mưu UBND tỉnh xét 

thi đua, khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện việc xây dựng, áp 

dụng và duy trì cải tiến HTQLCL. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai kế hoạch thực hiện ISO 

điện tử.   

Chỉ đạo các cơ quan thông tin và truyền thông phản ánh tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện việc áp dụng HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, 

kiểm tra tình hình xây dựng và áp dụng HTQLCL đối với các UBND cấp xã thuộc 

địa bàn quản lý./. 

 [[[ 

Nơi nhận: 
- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- TT. Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KGVX. Việt. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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